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Fotobeleid
Bij Turnvereniging Wilskracht wordt in de lessen en tijdens wedstrijden en activiteiten regelmatig foto’s gemaakt door
iemand van de vereniging. Deze foto’s worden vrijwel uitsluitend gebruikt voor onze website. Dit beeldmateriaal is een
middel voor Wilskracht om zichzelf te profileren en om leden en ouders op de hoogte te houden.
PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYWET
Beeldmateriaal waarop mensen herkenbaar in beeld zijn, zegt iets over die persoon. Het beeldmateriaal is dan automatisch een persoonsgegeven. Omdat je van een beeld ook ras, etniciteit en in sommige gevallen een geloof van kan
afleiden, zijn beelden zelfs bijzondere persoonsgegevens. Bij beelden van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) gaat het
ook nog eens om een kwetsbare groep. Om die reden is het verspreiden en publiceren van beeldmateriaal gebonden
aan wettelijke regels. Publicatie is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet alleen het delen van beelden op social
media of website, maar ook het delen van beelden met andere personen dan de mensen die op de foto’s staan.
ONS BELEID
Turnvereniging Wilskracht voert het volgende beleid:
1. Beeldmateriaal wordt alleen gemaakt door medewerkers van Turnvereniging Wilskracht. Dit kunnen lesgevers of
bestuursleden zijn, of een ouder/verzorger die hier door het bestuur van Wilskracht voor gevraagd is.
2. Al het beeldmateriaal wordt gemaakt met apparatuur van (medewerkers van) Turnvereniging Wilskracht, of een
ouder/verzorger die hier door het bestuur van Wilskracht voor gevraagd is.
3. Onze leden kunnen aangeven of zij ons toestemming geven voor het publiceren van foto’s. Dit kan bij inschrijving, of
op een later moment in je profiel of via een mail naar foto@tvwilskracht.nl.
4. Mocht je bezwaar hebben tegen publicatie van een specifieke foto, stuur dan een mail naar foto@tvwilskracht.nl en
wij zullen de betreffende foto zo spoedig mogelijk verwijderen van het betreffende medium.
5. Leden worden altijd integer in beeld gebracht en het beeldmateriaal wordt niet gemanipuleerd.
6. Turnvereniging Wilskracht is niet verantwoordelijk voor beeldmateriaal dat door derden in openbare accommodaties
wordt gemaakt. Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de gekozen accommodatie mogen
foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en verzorgers van leden. Het is echter niet toegestaan dit beeldmateriaal te publiceren of te delen.
7. Publicatie van de foto door een ouder/verzorger is alleen toegestaan wanneer enkel het eigen kind op de foto staat.
8. Binnen Turnvereniging Wilskracht is het uiteraard niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedkamers.
9. Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website en social media pagina’s berust bij Wilskracht. Het is niet
toegestaan de inhoud van de website of social media pagina’s op enige wijze te verveelvoudigen zonder toestemming
van het bestuur van de vereniging.
10. Het is mogelijk een digitale versie van een foto van een eigen kind op te vragen via info@tvwilskracht.nl.
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